
dia que va morir Marilyn; Anna Cerda, a 
Abans del foc; i Pere Caimari i Jaume Picó, 
a Crbniques de la molt anomenada ciutat de 
Montcarrd. El cas de Joma Barceló és a part: 
esdevindra sirena i mare-terra, origen d'una 
nova rap. Precisament perque el darrer es- 
tadi d'aquesta etapa, la possessió dels dos 
mons, l'adquirit en el viatge i el que havia 
estat abandonat, ja l'he discutit abans (i amb 
ell els altres, encara que d'una manera obli- 
qua), crec que es pot aturar l'analisi aquí. 

En acabar 

L'ús del metode anomenat mític o aque- 
típic pennet, em sembla, una discussió de la 
tematica de les obres literaiies sense caure 
en cap particularisme ni generalització. Com- 

parar la literatura amb la vida tampoc no 
seria cap sortida. 1 tanmateix ho hem fet. 
Hem reddt l2experi&ncia acumulada en aques- 
tes novelles als trets essencials i recurrents, 
per tal d'extreure'n la chrega d'uinfonnació» 
que poden aportar al patrimoni comú de for- 
mes de vida, actitud5 morals i temes litera- 
ris. Ara com ara em sembla que l'analisi que 
he fet de les obres seleccionad& pot ser efec- 
tiva, bé que parcial. Aquest assaig de lectura, 
per anar bé, hauria de ser acompanyat dt- 
na anilisi formal i de la interpretació i va- 
loració de cada una de les obres tractades, 
feina que no m'ha semblat o p d  de fer 
aquí, en benefici de la discussió tematica. De 
moment, he procurat donar aigunes bases per 
a una lectura més completa. 
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A hores d'ara sembla ja un fet evident 
que, a un niveíl d'analisi estrictament for- 
mal, la literatura catalana és perfectament 
equiparable, quan a la quaiitat d'alguns dels 
seus autors i moviments, a la millor literatu- 
ra proddda en les grans Ilengües de cultu- 
ra. No per aixb, tanmateix, deixa d'eviden- 
ciar aquesta mateixa literatura catalana con- 
temporania, sotmesa als criteris d'analisi so- 
ciolbgica, les radicals anomaiies de base en 
que té lloc la seva gestació i desenvolupa- 
ment. La concessió de premis literaris exem- 
plifica, per les eses impiicaaons en un con- 
text d'interessos 4 a l s ,  econbmics, poli- 
tics- molt més ampli que els merament cul- 
tural~, algunes d'aquestes situacions anbma- 
les. La finaiitat de tot ~ r e m i  literari és, en 
principi, doble. Servir, d'una banda, de pla- 
taforma de ilanpment eficac per als esa ip  
tors i llurs obres i, d'altra, fomentar la aea- 
ció d'un públic consumidor i, subsidihiament, 
lector. L'acostament dels uns i dels altres re- 
dunda en benefici d e l ~  promotors de premis, 
els editors, i els confiia positivament en el 
seu paper d'intermediaris. El premi compleix 
la missió per a la qual s'ha instituit. Paral- 
lelament a aquest fet, s'entén que tot premi 
no manipulat per i al servei d'uns interes- 
sos econbrnics considerables ( c m  és el cas 
de molts premis concedits en l'ambit de Ilen- 
gües majorithries, on sovint s'imposa una 
mercantilització del producte de cara a pro- 
moure el seu consum massiu) i que, d'altra 
banda, no es vegi prhiament condicionat per 
les directrius inflexibles d'una poiítica cul- 

tural determinada (com és ara la d'alguns pai- 
sos sociaiistes), ha de disposat en justa Ibgica 
d'un marge de iiibertat prou ampli corn per 
esdevenir un exponent indicatiu de l'estat 
de la producció cultural i, concretament, del 
genere al qual s'atorga. Arribats aquí, i a 
pa& d'aquest esquema breument esbossat, 
cal preguntar-se, en primer Iloc, sobre el ren- 
diment assolit pels premis literaris concedits 
en l'imbit cultural c a d ,  tant pel que fa al 
potenciament d'autors i de públic corn a la 
consolidació del negoci editorial, i, en segon 
Iloc és útil també de plantejar-se fins a quin 
punt aquests premis, no influenciats - s i  més 
no, en la mateixa mesura- per uns condi- 
cionants de mercat o de partit corn els ai- 
ludits, constitueixen un índex reílevant del 
que coetaniament s'escriu. 

La tasca de reswndre amb un mínim d'ob- 
jectivitat i solv&ncia a una oüestió tan gene- 
rica i complexa correspondria, certament, a 
un estudi enfocat des de les perspectives de 
la sociologia literaria, que extragués uns re- 
sultats operants a partir de la interpretació 
sistemitica de dades quantitatives i quaiita- 
tives. En tant que no disposem d'un treball 
d'aquesta índole, que fóra tan adaridor per 
entendre el paper efectiu que han jugat els 
 rem mis literaris en la represa i continuació del 
fet cultural de postguerra, resulta interessant 
d'examinar a títol monografic i provisional 
la significació i trajectbria d'aigun d'aquests 
premis en conaet. Sobretot si tenim en comp 
te que de la seva analisi no tan sols s'ex- 
treuen condusions exdusivament referides a 
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la dinamita i avatars del premi en si, sinó 
també una serie de característiques revelado- 
res - e n  positiu o en negatiu- del oue ha 
estat pardelament l'evolució del genere per 
al qual s'ha instituit. 

En el cas que sigui l'assaig el genere que 
ens interessi de considerar, haurem de reme- 
tre'ns forpsament al premi «Josep Yxart», 
convocat iniiterrompudament per a obres 
d'assaig des del 1956 al 1970, sota el mece- 
natge del senyor Francesc A. Ripoli, que en 
concedeix la dotació economica, i patrocinat 
per la benemkrita Editorial Selecta, que en 
tindri cura de la publicació. Sembla obvi que 
la motivació primordial que mena a la cre- 
ació d'aquest prerni és l'afany de donar ca- 
buda, en la nit literaria de Santa Llúcia, a iin 
genere tan característic com l'assaig de tota 
societat que maldi per la transforrnació de 
les estructures ideolbgiques i culturals vi- 
gents. Tanmateix, corn veurem, la contribu- 
ció efectiva de l'«Yxart» a aquest procés de 
renovació sera més aviat migrada i no res- 
pondri, ni de bon tros, a les esperances que 
hom hi havia dipositat al comencament. Des- 
prés de diferents vicissituds,' el premi expe- 
irimentari un progressiu desfasament que 
I'inhabiiitara en la seva funció culturalment 
endegadora i econbmicament rendable fins 
que, ja del tot perdut el seu antic prestigi, 
desapareixera definitivament el 1970. Abans 
de prosseguir, pero, en aquest intent de valo- 
ració anticipada, caldri analitzar més detin- 
gudament les característiques internes del 
premi i la seva trajectbria evolutiva. 

En primer lloc, cal tenir en compte que, 
malgrat els augments de que sera objecte 
per obra i gracia del mecenatge en el quai 
s'empara; la retribució econbmica del premi 
«Yxart» -una de les menys dotades dels 
premis literaris catalans- resultara insufi- 
cient per a estimular una nodrida concur- 
rencia de participants, els quals seran repre- 
sentats, en molts casos, per escriptors en fun- 
cions d'assagista que intentaran de rendabi- 
litzar mínimament articles diversos, sovint 
publicats amb anterioritat i aplegats després 
en reculls no sempre homogenis i coherents. 
A un incentiu econbmic escas, s'hi correspon 
una escassetat d'obres creatives adregades a 
aconseguir-lo. 

D'altra banda, la composició del jurat es 
caracteritzara basicament, i a desgrat de tots 

1. Hom pot entreveure algunes- d'e les preo- 
cupacions que suscitaven aquestes vicissituds 
a les ressenyes aparegudes, amb motiu de la con- 
cessió dels premis, a la revista "Serra d'Or", sig- 
nades al n b e m  de gener de 1960 per Albert 
Manent i al de febrer-marc de 1964 per Carme 
Vilaginds i Francesc Vallverdú. 

2. D'una dotació econbmica inicial de 10.000 
pessetes es passarh a 15.000 I'any 1960 i, final- 
ment a 25.000 a partir del 1x5. 

els canvis que experimentara al  llarg d' 
quests anys: per la majoritatia adsaipció de 
seus mernbres a tasques culturals d'exclusi 
domini literari o paraliterari, amb la qua 
cosa, a més de fer perdurar una concepció de 
I'assaig que tendeix a veure'l com un genere 
dos, apte tan sols per a lletraferits, es limi. 
taven considerablement les possibilitats de va- 
loració. Val a remarcar tambd, encara que si- 
gui de passada, que tots els integrants del 
jurat seran -amb l'única excepció dels dos 
que, en moments diferents, actuaran de se- 
cretaris-4 gent de més de cinquanta anys. 

Si ens atenim, per tal de considerar l'evo- 
lució experimentada pel premi «Yxart», a les 
obres que en resultaren vencedores, ens ado- 
narem de l'existencia de tres etapes succes- 
sives diferents, de les quals nomes resulten, 
i encara de manera molt irregular i parcial, 
mínimament significatives les dues primeres, 
essent la tercera una simple pervivencia a tí- 
tol simbblic. 

Correspon la primera d'aquestes etapes al 
periode que abasta del 1956 al 1960 inclbs i 
es caracteritza pel predomini que hi assoleix 
i'assaig de tema literari, tot i que per aquests 
mateixos anys concorren al premi obres que 
no tenen res a veure amb especulacions sobre 
literatura? A mig camí d'unes i altres, i moIt 
per darnunt seu, cal situar Sobra de Joan 
Fuster que encapgala la Esta de les guany 

3. El jurat deIs primers anys estava 
grat per Jordi Rubió i Balaguer com a 

Josep M. Castellet, que actuava en funcions de 
secretari. L'any 1960 experimentara aquest jurat 
el primer canvi: passa a ,encarregar-se de la 
presidencia en substitució de Rubió i Balaguer, 
J. V. Foix i s'hi incorpora Jaume Bofill i Fer- 
ro. Es mantindra invariable fins a la convocatb- 
ria de 1964, en qu& ocupara el chrrec de presi- 
dent Rafael Gay de Montella i entraran a for- 
mar-ne part, substituint, respectivament, J. Bo- 
fill i Ferro i Josep M. Castellet, Lluis Nonell i 
Jordi Ventura. De llavors en* es produiran no- 
més dos canvis, I'any 1966 en que Pere Ribot 
ocupara el lloc de Lluis Nonell, i I'any següent, 
quan Maurici Serrahima es farA dr rec  de la 
presidencia del jurat. 

4. Josep M. Castellet, des de la fundació del 
premi fiis a l'any 1963, i Jordi Ventura, des de 
1964 fins a la seva desapancib. 

5. Aixi, per exemple, s'hi presenten, entre 
d'altres, Delfi Abella amb una obra sobre el ge- 
ni i el caracter catala, editada postenorment 
amb el tito1 El nostre carkter a la coHecci6 
"Panorama actual de les idees", Dalmau edi- 
tor, 1961. .Enric Jardi arnb el seu estudi sobre 
la figura de NoneU, aparegut en forma de IIi- 
bre l'any 1958 i titulat Nonell i altres assaigs, 
publicat p e r  la mateixa Editorial Selecta. Al- 

tat I'any 1972 per 1'Institut dlEstudis Cata1 
amb motiu d'haver-se-li atorgat el premi 
fael Tasis 1968. 



dores de l'aYxart». Premonitbria de la ple- 
nitud que assoliria en anys successius la seva 
admirable tasca corn a assagista, Figzlr~s de 
temps és una mostra arquetipica del genere 
assaig en l'accepció més humanista del ter- 
me, que defuig qualsevol intent de dassifics- 
ció a partir del tema tractat, ja que aquest, 
divers i heteroge~ corn i'home mateix, no és 
&re que el d'expressar a tall de uprovatu- 
res» tota una irnrnensa gamrna d'experikncies 
i coneixements de manera enghyosa i sug- 
gerent? 

D'una intenció essencialment literaria, per 
que no servi la menor similitud amb les 

tres obres restants de la primera etapa, Cita 
de NarradorsB se'ns presenta avui corn un 
manifest polemic signat per cinc autors (Jordi 
Sarsanedas, Maria Aur2lia Capmany, Manuel 
de Pedrolo, Josep M. Espinas i Joan Pem- 
cho), protagonistes dkstacats de la progres- 
siva represa i ulterior escalada, els anys sei- 
xanta, de la narrativa i de la nov&stica ca- 
talanes. En aquesta obra conjunta s'enfronten 
recíprocament amb h s  aeacions literaíies, 
des d'una perspectiva conscient de les cir- 
cumsthcies histbriques que els pertoca de 
viure i amb una explícita voluntat testirno- 
nial. El resultat no deixa de ser -especial- 
ment positiu. 

En els tres anys següents s6n premiades 
Vint-i-cinc anys de crítica9 de Jaume Bofiil i 

6. Amb anterioritat a Figures de temps, p r e  
mi "Josep Yxart" 1956, Editorial Selecta. 1957, 
Joan Fuster havia pubiicat dues obres-més d'as- 
saig: El descredit de la reaiitat, coHecci6 Raixa, 
Ciutat de Mallorca, 1955, i Les originalitats, 
Publicacions de La Revista, Editorial Barcino, 
Barcelona, 1956. 

7. Em permeto de transcriure un fragment de 
la introducciá de Fuster a Figures de temps, 
molt significatiu per a comprendre el judici 
que li mereix la seva obra i, e: definitiva, 
la seva concepció de I'assaig: 1 si l'es- 
skncia de I'assaig és -valga el sinbnim- la 
provatura, aquestes s6n provatures in statu nas- 
cendi, gairebé germen de provatura. Per a mi, 
quedaven obertes a una revisi6 posterior, rectili- 
cadora o corroborant. a la qual, vulI repetir- 
ho, renuncie, de moment. M'agradaria que el 
lector les acceptAs, també, obertes, corn una im 
citació, susceptibles de prolongar-se, per iiur 
compte, en les seves meditacions." 

8. Premi "Josep Yxart" 1957 Editorial Selec- 
ta, 1958. En el prbleg que encapcala .obra, 
signat per tots cinc autors, hi llegim: Seria 
cbmode parlar de generació, perb una mica con- 
fGs. Es millor dir honradament que ens uneixen 
circumsthcies ben extemes i que nosaltres no 
hem pas triat: a) no tenir més de quaranta anys 
ni menys de trenta; b) haver necessitat corn 
a mitjh d'expressió Ia prosa; c) viure de cara 
a un mateix mur on es veuen passar les ma- 
teixes ombres." 

9. Premi "Josep Yxart* 1958, Editorial Se- 
lecta, 1959. 

Ferro, De Verdaguer a Carner 'O d'0svald Gtr- 
dona i La literatura catalana i el poble " de 
Joan Triadú, obres hereves totes tres, en ma- 
jor o menor grau, del corrent críuc forjat 
pels esquemes tehrics del postsimbolisme, a 
l'assimílació i integra& dels quals en i'h- 
bit cultural catalli tant havia contribdt Yo- 
bra i la docencia de Carles Riba. En aquest 
sentit, les tres obres esmentades no fan sinó 
trair, amb les matisacions propies de cada 
cas, la pervivkncia a les darreries de la de- 
cada deis cinquanta d'un deterrninat metode 
crític i la fidelitat que li profesen iiurs au- 
tors. Totes tres obres són-molt més suscep 
tibles d'ésser estudiades en una histbna de 
la crítica que no de l'assaig. Malgrat els deu- 
tes i concomithcíes que presenta en reIació 
amb el tipus de crítica suara 9udi t  i a la 
doctrina ribiana, robra de Joan Triadú -no 
ho oblidem, el crític més actiu i polemic du- 
rant els anys cinquanta- manifesta ja un 
interks incipient per una crítica que tingui 
també en compte les noves pers ectives ofer- 
tes ser i ' d s i  soóolbgíca dd gt limari. El 
tito1 mateix arnb que encappla el seu recuii 
d'assaigs guardonat amb i'uYxart» el 1960, 
La literatura catalana i el poble, és ja per ell 
mateix simptodtic d'unes nwes inquietuds. 
Amb aquesta obra es clou la que hem con- 
vingut a desígnat corn la primera etapa del 
premi i s'iniaa la decada deis que dgú, entre 
idnic i nostalgic, ha anomenat happy n'xty. 
A conseqü8naa dels canvis sbci0~~0n0mics 
sobrwinguts els anys immecüatament prece- 
dents, amb la fi del període díecononiia .iu- 
tirquica, la primera arribada massiva de tu- 
ristes i, pel que fa conaetament als Pa'isos 
Catalans, d'irnmigrants procedents del sud, 
s'inaementara I'intereS per tota mena d'as- 
saigs i estudis que, a partir d'uns enfoca- 
ments histhrics, sociologics i econbmics, es 
plantegin la valoració i interp~tació de les 
noves realitats. De manera tímida i indirecta, 
un lleu afluivament de les traves censorials 
vigents contribuir2 també a aquesta gradual 
presa de consciencia histbrica. 

Els assaigs premiats en la segona etapa del 
uJosep Yxartn amb prou feines deixen en- 
treveure les conseqüencies de Tímpacte en 
allo que fa referencia al  món cultural catala. 
Es ben cert que en aquesta etapa ja no predo- 
mina ni de bon tros i'assaig de tema literari 
i sí, per contra, el de caire sociolbgic o his- 
tbric, perb aquests ho fan des d'unes analisis 
extemporanies o desencertades. Amb una sola 
excepció d'entre les obres que resultaren ele- 
gides, i algunes mes d'entre les que no pas- 

10. Premi "Josep Yxart' 1959, Editorial Se- 
lecta, 1960. 

11. Premi "Josep Yxart" 1- Editorial Se- 
lecta, 1%1. 
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saren de finalistes? la tbnica general dels 
premis «Josep Yxart» atorgats del 1961 al 
1966 inclos -$S més aviat mediocre. 

El rnón actual i el nostre país " de Josep 
M. Corredor, amb que s'enceta la nova etapa, 
és una obra integrada per cinc assaigs, dels 
quals el primer és l'únic inedit i el que dóna 
tito1 al Ilibre, caracteritzats en conjunt per 
l'astorament de i'intellectual burgss davant 
els incessants canvis que s'esdevenen a nivell 
mundial i que comporten i'esquerdament dels 
esquemes del vell racionalisme de que se ser- 
veix i'autor per tal d'explicar-se, insatisfactb- 
riament, les situacions resultants. És de re- 
marcar el coqueteig més o menys explícit que 
s'observa, al liarg de tot el Ilibre, amb una 
teoria tan inequívocament f & ~  i a la vega- 
da típica del pensament d'un cert sector de la 
dreta espanyola, com és la del crepuscle de 
les ideologies!' 

Una divagació encara més heterogenia i 
pintoresca, petb centrada en la consideració 
de la societat catalana strictu sensu i esgrimi- 
da tebricament com a resposta a dues obres 
tan significatives com foren en i del seu mo- 
ment Nosaltres els valencians '' de Joan Fus- 
ter i Els altres catalans l6 de Francesc Candel, 
és el l ibre de Miquel Arirnany I els catalans 
tumbé," sobre el qual em permeto de subs- 
criure plenarnent la critica que en féu Aifred 
Badia," tot remarcant pel meu compte la 
distancia incommensurable que separa les 
dues obres &udides de la de Miquel Ari- 
many. 

Dos pobles ib2uicsW de Felix Cucutull in- 

12. Com és ara les tres obres que hi presen- 
t i ,  en tres anys diferents, Antoni Jutglar, dues 
de les quals, Aspectes histbrics de la crisi d'Oc- 
cident i Rodes de molí, foren editades, respecti- 
vament, per Editorial Fontanella l'any 1963 a 
la coHecci6 Perspectives i per Nova Terra I'any 
1964 a la collecció Sintesi. Enric Jardf hi cog- 
corregué novament arnb una altra obra, Tres 
casos: Pijoan, D'Ors, Gaziel, editada tambC per 
Editorial Selecta arnb el títol Tres diguem-ne 
desarrelats l'any 1966. Lluís Aracil i Rodolf Llo- 
rens hi participaren amb sengles obres sobm 
El confticte lingüístic valencid i sobre Com han 
estat i com sdn els catalans, respectivament. 
Aquesta úitima aparegué editada per Ariel l'any 
1968 a la coHecci6 Hores de Catalunya. 

13. Premi "Josep Yxart" 1961, Editorial Se- 
lecta, 1962. 

14. Vegeu Gonzalo FKRNANDEZ DB LA MORA, El 
crepúsculo de las ideología (Madrid, Ed. Rialp, 
1965). 

15; Edicions 62; Barcelona 1962, coliecció Lli- 
bres a 1'Abast. 

16. Edicions 62, Barcelona 1964, coHecci6 Lli- 
bres a SAbast. 

17. Premi "Josep Yxart" 1964, Editorial Se- 
lecta, 1965. 

18. Publicada a "Serra d'Or", VII (19651, 603- 
605. 

19. Premi "Josep Yxart" 1966, Editorial Se- 
lecta, 1967. 

cideix en la temhtica de replantejar-se, des 
d'unes concepcions democratiques i federalis- 
tes, les relacions establertes en un passat im- 
mediat entre Portugal i els Paisos Catalans, 
lIurs afinitats socials i d tura l s ,  i d s  intents 
d'acostament mutu per part d'ambdues cul- 
tures i comunitats. El  Uibre resulta, amb tot, 
més informatiu que interpretatiu, més pro- 
pens a historiar que a assajar. En aquest sen- 
tit, l ' o F  de Jordi Ventura Els heretges ca- 
talans és un exemple pales d'estudi histbric 
sobre temes poc estudiats i menys tinguts en 
compte, amb documentació abundant i apa- 
rat de citacions considerable, sense la menor 
relació amb el genere assaig i amb el públic 
heterogeni pero no especialitzat al qual s'a- 
dre~a.  No és aquest el cas de Doble as- 
scig sobre Picasso '' de Palau i Fabre, fina- 
lista i'any en que fou premiada i'obra de 
Ventura i vencedora, per fi, l'any següent al 
segon cop de presentar-se al premi. Es tracta, 
corn el mateix tito1 indica, de dos assaigs so- 
bre l'obra artística i literhia del gran pintor 
del nostre segle, de la qual mosua aspectes 
no gaire coneguts i proposa, amb un encertat 
to interpretatiu, inhetent a i'assaig, noves lec- 
tures de diferents pintures i epoques. 

Contririament -i en un nivell de qualitat 
molt superior- a les característiques de con- 
junt de les obres presentades en aquesta se- 
gona etapa, Sobre llegir i escriure * de Mau- 
rici Serrahima se'ns ofereix a la nosaa conii- 
deració com un d'aquests grans cims -tan 
difícilment assolibles- del genere assaig en 
la seva realització més classica. Els cinc tre- 
balls que integren el conjunt harmbnic i co- 
herent de l'obra (Escriure, El temps i l'art, 
Realisme i creació, Novella per a tothom. Lle- 
gir), constitueixen la prolongaci6 i l'aprofun- 
diment, del tot reeixits, dels pmblemes sobre 
teoria literatia i artística que Serrahima havia 
tractat ja, poc abans, a La crisi de la ficciLu 
Malgrat que, de vegades, l'exposició es res- 
senti d'una tendencia a la divagació especula- 
tbria -consubstancial, sembla, amb l'estü de 
I'aiitor-, el fet és que aquest sap plantejar-se 
a nivell tebric uns problemes que es corres- 
ponen amb els de la realitat cultural més im- 
mediata i histbrica. Els fruits que resulten 
d'aquesta analisi, com s'esdevé sempre amb 
el bon assaig, no s'han de mesurar tant 
funció d'allb que resolen, com d'allb que 
contribueixen a desvetllar en la consci&ncia 
del lector, i aquí rau, al meu entendre, un 
dels valors més cabdals de l'obra assagística 
de Maurici Serrahima. 

L'any 1967 en que, paradoxalment, pas- 

20. Premi "Josep Yxart" 1962, Editorial Se- 
lecta, 1963. 

21. Prerni "Josep Yxart" 1963, Editorial Se- 
lecta, 1964. 

22. Premi "Josep Yxart" 1965. Editorial Se- 
lecta, 1966. 

23. Edicions Destino, 1965 



a ocupar la presidencia del jurat qw 
concedia el «Josep Yxart~ el propi Serrahi 
ma, s'inicia el decandiment definitiu del pre- 
mi que, mancat ja de molt abans de la con- 
currencia d'escriptors i de lectors, acabara 
per desapareixer tres anys rnés tard sense 
pena ni gloria. Aquesta tercera etapa, no gens 
representativa, s'explica només en funció dels 
esforqos tendents a evitar la desaparició &un 
premi que, malgrat les seves crisis i irregu- 
laritats, era l'únic, encara en aquells anys, 
que es proposava de promocionar i ajudar a 
I'assentament de l'assaig a casa nostra. 

Tot i que aquest any de 1967 es presen- 
tara al premi I'obra de Josep Dalmau Agonia 
de I'autoritarisme catblic,% mostra significa- 
tiva de I'apogeu assolit als Páisos Catalans 
per l'assagisme religiós, la concessió del premi 
recaura en Vida i obra de Mdrius TorresE 
de Merc& Boixareu. Aquesta obra constitueix 
un exponent paradigrnhtic, ja que no de l'as- 
saig, si almenys del que s'ha entes tradicio- 
nalment a la universitat espanyola per tesi 
doctoral. És l'exposiaó sistematica i exhaus- 
tiva de la biografia d'un autor dins els chnons 
metbdics del positivisme rnés ortodox. Els 
resultats, no cal dir, són especialment rnigrats, 
tant pel que fa referencia a la comprensió i 
valoració de l'obra com a realitat autbaona i 
independent dels avatars vitals experimentats 
pel seu autor, com pel que fa a la seva con- 
textualització en el moment histbric en que 
s'ha escrit. 

Els trets defiidors de l'obra de Ramon 
Planes El Modernisme a Sitxesz6 podríem re- 
sumir-los en dos mots: simpiismei localismz. 
A més d'incidir en definicions de Modernis- 
me del tot follúbriques i pintoresques, el 
seu llibre no suposa, ni de bon tros, una 
aportació documental des d'una perspectiva 
no exclusivament centrada en Barcelona a la 
historia del moviment, sin6 rnés aviat la seva 
reducció i simplificació a l 'bbi t  sitgeth i a 
les festes -la manifestació més superficial i 
epidsrmica del fenomen modernista- que iii 
organitzh Rusiñol, amb la figura del qud 
identifica Planes tot el moviment. Errors d'a- 
nalisi i d'interpretació a banda, cal remarcar 
que qualswol relació que pugui tenir aquesta 
obra amb el &ere assaig és pura coinciden- 
da. 

Finalment, i després d'un any en que el 
premi fou dedarat desert? es convoca per 
danera vegada el uJosep Yx-, que s'atorgh 
per segon cop a Osvald Cardona, autor de 

24. Editada per Editorial Selecta i'any 1968. 
25. Premi "Josep Yxart" 1967, Editorial Se- 

lecta, 1968. 
26. Premi "Josep Yxart' 1968, Editorial Se- 

lecta, 1969. 
27. Op. cit., p. 28. 
28. L'any 1969, en la convocatbria del qual 

non& s'havien presentat tres obres. 

L'art poLtica de Marag~ll .~~ Tot el que he dit 
referint-me a De Verdaguer a Carner sobre 
els fonaments critics en que es basa la con- 
cepció i la prhctica de l'assaig literari per part 
de Cardona, s'apliauen novarnent en aquesta 
obra seva al voltant de la poetica maragallia- 
na, amb l'única precisió remarcable que entre 
l'aparició d'una i l'alaa han transcorregut 
onze anvs. en el decurs dels auals han can- 
viat ra&cálrnent les realitats ; expres&, ja 
simi mitiancant la crítica o mitiancant l'as- 
sGg, i 16s directrius metbdiques' d'ambdues 
activitats. 

Sembla arribat el moment d'establir, si 
rnés no, un balanc del premi d'assaig uJosep 
Yxartn considerat globalment. Tenint en 
compte la visió esquemhtica que de la seva 
evolució he esbossat en les G e s  precedents, 
per forg s'ha de convenir en el seu carkter 
essencialment desigual, írreguíar. Si bé Cs 
cert que entre els seus guanyadors figuren els 
dos maxims conreadors de l'assaig cata12 con- 
temporani, Fuster i Serrahima, no per aixb 
és menys bbvia la progressiva davallada que 
experimenta el premi, fins a convertir-se en 
una romanalla del tot caduca i inoperant, que 
no refleaeix ni respon a les necessitats cul- 
tural~ del seu moment. LYuYxart» acaba es- 
devenint un premi no mdable q la mesura 
que no ha estat capac d'atreure un nombre 
considerable i valu6s d'assagístes que, amb 
la qualitat i representativitat de líurs escrits, 
conmbuissin a fornir-li un públic amatent 
i interessat. Les causes d'aquest malguany cal 
atribuir-les abans que tot a les condicions pe 
culiars del prerni en si, ja exposades (retri- 
bu& economica, composiaó del jurat, etc.), 
i a la seva incapacitat per esdevenir un ia- 
centiu de  es entre les noves promoáons d'es- 
criptors. En tot cas, el que si f6ra h s c a t  
de concloure és que els motius de Sen- 
sulsiada són imputables a una pretesa ím- 
popularitat (?) del genere assaig en el si 
de la cultura catalana. a s  un fet inqüestiona- 
ble, certament, que en contra seva han operat 
i encara operen una shie de condicionants de 
base que minven enonnement les seves pos- 
sibilitats. Com ha observat molt encertada- 

29. Premi "Josep Yxart" 1970, Editorial Se- 
lecta, 1971. 

30. Es curi6s de remarcar, sobre aquest punt 
en wncret, 1'assidui"tat amb qu& van wncórrer 
al premi, amb la mateixa o amb diferents obres. 
uns quants autors determinats. En efecte, si 
examinem la llista de participants durant els 
quinze anys de vida de IWYxart", constatarern 
que s'hi van presentar rnés d'un w p  un total 
de nou autors, dos dels quals ho van fer per 
espai de quatre convocatbries, tres per espai 
de tres també, i quatre per espai de dues. Aixb 
serveix per demostrar la manca d1atracci6 que 
exercia el premi fora d'uns cedes  molt reduits 
i la seva incapadtat de diversificau6 de cara als 
nous corrents critics. 
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ment Joan Fuster ul'article de diari és la 
forma larvaria de l'assaig»:' i d'aquesta es- 
cola - c o m  de tantes altres- de formació i 
potenciament d'escriptors i lectors n'estem 
mancats. La tasca empresa en aquest sentit 
pel Noucentisme i les generacions següents es 
veié estroncada per la guerra i les seqüeles 
resultants a nivell ideolbgic i cultural. Tan- 
mateix, pero, i a desgrat d'aquestes deficien- 
cies estructurals -agreujades pel rigor de la 
censura en tot allb que fa referencia als pro- 
blemes rnés vius i irnmediats- és també un 
fet innegable que al llarg de tota la decada 
dels seixanta. i com a conseaüSncia de la 
nova conjun&a econbmica i política, la in- 
dústria cultural catalana exbetimentara un 
inusitat apogeu en el qual int~rvindrh, de ma- 
nera molt activa, el paper cada cop m& re- 
llevant jugat per l'assaig i els assagistes, en 
el doble vessant d'originals i traduccions. Bas- 
ta recordar algunes de les rnés importants col- 
leccions que apareixen per aquells anys" i la 

preemlliencia que hi assoleix el genere as- 
saig en les més diverses accepuons del teme. 

No és el propbsit d'aquesta ressenya endin- 
sar-se en l'estudi de l'evolució seguida per 
l'assaig a Catalunya durant els últims tienta- 
cinc anys, pero sí que m'agradaria apuntar, a 
tal1 de conclusió provisional, la necessitat 
d'un assaig sobre l'assaig, que, sense deixar- 
se endur pel miratge de la diversitat tematica 
a que s'aplica el genere, n'establís unes pau- 
tes dinimiques d'anlisi, al marge de qualse- 
vol tipus de compartimentació inventarial. 13s 
d'esperar que d'un intent semblant se'n de- 
rivessin, si més no, profitoses orientacions 
que permetrien de clarificar i endegat míni- 
mament un genere que, per dir-ho amb pa- 
raules del mateix Adorno, constitueix «la for- 
ma crítica par excellenceu? 

31. Literatura catalana contemporrfnia (Barce- 
lona 1972). p. 284. 

32. Per exemple -i sense la menor intencib 
de formular-ne un inventari exhaustiu-, l'any 
1961 apareix "Panorama actual de les idees", 
Daimau editor; I'any 1962 'Llibres a lPAbast" de 
la recentment fundada Edicions 62; l'any 1963 
'Entre tots ho farem tot", dlEdicions dlAporta- 
ci6 Catalana, "Perspectives" dlEditorial Fonta- 
nella, "Blanquerna" d'Edicions 62, que editaran 
tamb6 les coHeccions "Cara i creu", apareguda el 

Sartre i els inteHectuals, per J. M .  Caj 

A Ramon Viladas 

Una de les lectures m& estirnulants d'a- 
quest any haura estat On a raison de se ré- 
volfer (Gallimard, 1974), llibre curiosament 
silenciat per la premsa francesa, de dreta o 
d'esquerra, et pour cause! El llibre recull 
les converses mantingudes des de novembre 
de 1972 fins a marc de 1974 entre Jean- 
Paul Sartre (68 anvsl.,Pierre Victor 128 anvs. 
dirigent del &ovi&eit «mao») 'i phiiippe ~ a :  
M (33 anvs, ~eriodista de alibération~). Al 
fil -deis &d&eniments francesos i interna- 
cional~ i tot prenent com a punt de partida 
l'evolució de Saníe - q u e  serveix de pre- 
text per a repassar la poiítica francesa des 
del Front Popular (1936) fins ara- tres h o  
mes de diversa edat i formació intdectual 

1964, i "Antologia Catalana* i "Biblioteca bisi- 
ca de cultura contemporhia" I'any 1965. Amb 
aquestes mencions pretenc indicar simplement 
alguns dels possibles punts de partida per aques: 
estudi sobre l'assaig a casa nostra els darrers 
anys, és a dir. l'examen de la progressiva ex- 
pansi6 editorial i la subsegüent creació de col- 
leccions on l'assaig estava cridat a ocupar-hi un 
lloc destacat. 

33. Theodor W. ADORNO, Et ensayo como for- 
m, dins Notas de literatura, trad. de Manuel 
Sacristán (Barcelona 1%0), p. 30. 

parlen de diversos temes poiítics deis darrers 
anys o d'avui mateix: del Partit comunista, 
de maig del 68, de la contestació i de la re- 
pressió, de Txecoslov~quia, de Xile, de la 
guerra b-abo-israeliana, de la vaga de LIP, de 
les eleccions presidencials i el sentit del vot, 
dels smaos» i els intdectuds, etc. 

Si el llibre és estimulant, no ho 6s només 
per l'actualitat dels temes; ho és, sobretot, 
per l'actitud dels colioquiants: oberta, flexi- 
ble, lliure. Malgrat els prejudicis -sobretot 
«de» i «envers» Pierre Victor, militant d'ex- 
trema esquerra-, al llarg del cdoqui les ac- 
titud~ es desenvolu~en en el respecte mutu 
i en la llibertat d'expressi6 de cadascú i, al- 
hora, les posicions es matisen, evolucionen, 
canvien. Cap d'ells, en acabar el colioqui, no 
sera el mateix que en comenpr-lo. Cadascú 


